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ATA Nº 4/2015 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE - Aos vinte e nove dias do 

mês de junho do ano de dois mil e quinze, no auditório da Biblioteca Municipal 

de Góis, reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com a seguinte 

ordem de trabalhos:  

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº3/2015 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. CONSTITUIÇÃO/ADESÃO À AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SERRA DA 

LOUSÃ-ASSOCIAÇÃO ADSL/ALTERAÇÃO À DELIBERAÇÃO DE 23.09.2014 

5. ERSAR/PARECER RELATIVO AO TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, 

SANEAMENTO E RESÍDUOS PARA 2015 

6. PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE TÉCNICO 

SUPERIOR/LICENCIATURA EM ARQUITETURA/PROPOSTA DE ANULAÇÃO 

7. AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES 

8. AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO 

PRAZOS 

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 2014 

10. RELATÓRIO E PARECER DO ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO LEGAL 

DE CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 2014 

11. REGULARIZAÇÃO DA PEDREIRA DO SOBRAL/PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CADAFAZ E 

COLMEAL 

12. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA 

13. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

 

Estavam presentes os senhores:  

Presidente: Dr. José António Pereira de Carvalho (PS) 

1ª Secretária: Drª. Dina Marlene Bandeira Carvalho (PS) 
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2º Secretário: José Rodrigues (PS) 

 

Vogais:  

Partido Socialista (PS) – Jaime Miguel Fernandes Garcia, Drª. Sílvia Maria 

Gonçalves Fernandes, Nuno Pedro Tavares do Nascimento, Valentim Antunes 

Rosa e João Miguel Carvalho Mourão. 

 

Grupo Cidadãos Eleitores Independentes por Góis – Dr. Miguel Luís Martins Alves 

Fortunato; Drª. Maria do Céu Simões Alves, Amílcar José Barata Aleixo, José 

Carlos Rodrigues Garcia, Pedro Miguel da Conceição Agostinho, Maria Olinda 

Bandeira das Neves Almeida Simões, José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira. 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Dr. Victor Manuel Fonseca Duarte (GCEIG) 

Cadafaz e Colmeal – Carlos da Conceição Jesus (PS) 

Góis – Graciano Antunes Rodrigues (PS)  

Vila Nova do Ceira - António Barata Carvalho (PS) 

 

Da Câmara Municipal registou-se a presença da senhora Presidente, Drª. Maria 

de Lurdes Oliveira Castanheira e dos Vereadores Dr. José Alberto Domingos 

Rodrigues; Dr. Mário Barata Garcia, Engº Diamantino Jorge Simões Garcia e 

Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

FALTAS: O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento que o 

senhor deputado Dr. Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva comunicou que por 

motivos alegados solicitou a suspensão do mandato por um período de 360 

dias. Neste sentido, informou que de acordo com a legislação em vigor em 

conformidade com o Regimento da Assembleia Municipal irá proceder-se à 

substituição do senhor deputado tomando posse na presente reunião por o 

período citado o senhor Dr. João Miguel Carvalho Mourão. 

De seguida, procedeu-se ao ato de posse, cuja cópia da Ata constitui o Anexo I 

da presente Ata. 
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Registou-se a falta do senhor deputado Renato José Santos Vitorino, que de 

acordo com a legislação em vigor conjugada com o Regimento deste órgão 

irá ser substituído na presente sessão pelo senhor Valentim Antunes Rosa. 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº3/2015 - O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal informou que foi detetada uma incorreção na Ata, pelo que solicitou 

a sua correção, nomeadamente, na página de 17 onde se lê “banda do 

GMCEIG” dever-se-á ler e constar “bancada do GMCEIG”. 

Posta à votação a Ata nº 3/2015 foi aprovada por maioria, com dez votos a 

favor, uma abstenção do senhor deputado Carlos da Conceição Jesus por não 

ter estado presente e sete contra dos senhores deputados do Grupo Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis – Miguel Luís Martins Alves Fortunato; Maria do 

Céu Simões Alves, Amílcar José Barata Aleixo, José Carlos Rodrigues Garcia, 

Pedro Miguel da Conceição Agostinho, Maria Olinda Bandeira das Neves 

Almeida Simões, José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira. 

O senhor líder de bancada do Grupo Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis apresentou declaração justificativa do voto contra da ata colocada a 

votação “consubstanciados no facto de nela não constarem aspetos 

fundamentais de várias intervenções em diversos assuntos, nomeadamente: 

“Foi omitida na intervenção do membro Sr. Miguel Fortunato, a solicitação de 

informações sobre o Relatório do Grau de Observância do Estatuto do Direito 

de Oposição, bem como a justificação para a sua não apreciação nesta 

reunião ordinária conforme disposição legal. Foi omitida a sugestão de 

rentabilização dos transportes públicos entre Góis e Coimbra no sentido de se 

estudar a possibilidade de uma comparticipação do custo dos bilhetes como 

forma de atrair novos turistas, bem como a sugestão de melhorias na imagem 

do sitio da Internet do município. É por demais evidente a omissão da 

continuidade da intervenção, por exemplo, na página 8 em que a frase nem 

está concluída quando o Sr. Miguel Fortunato elucidou o membro Sr. Paulo Silva, 

de que a sua intervenção vale o que vale, que deturpou a preleção por aquele 

proferida nas comemorações do 25 de Abril e que não tem capacidade de o 

ajudar relativamente aos seus problemas. Relativamente a um Plano de 
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Desenvolvimento para o Concelho que o GCE I-Góis fizeram, ele existe e 

poderá estar disponível, todavia o Partido Socialista terá que definir o que quer, 

pois já anteriormente a Sra. Presidente da Câmara Municipal perentoriamente 

rejeitou a colaboração dos eleitos pelo GCE I-Góis, mas é o partido que teve a 

maioria dos votos que tem a obrigação e dever de governar. A presente Ata é 

omissa no tocante ao esclarecimento do Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

em que informou não ter recebido o Relatório, desconhece a sua existência 

tendo remetido mais esclarecimentos para a Sra. Presidente da Câmara. Assim 

como é omissa no tocante aos pareceres jurídicos que o Sr. Presidente da 

Assembleia comunicou ter em seu poder quanto à eficácia dos assuntos 

aprovados em minuta. É gritantemente omissa na intervenção do Sr. Presidente 

da Assembleia Municipal, quando teceu comentários à intervenção do 

munícipe, Sr. Rui Rosa, designadamente à sua vivência do 25 de Abril de 1974 

concluído com a atual situação politica em Góis que, segundo o seu 

entendimento que lhe parece estar-se a cometer inúmeros erros no concelho 

de Góis, de todas as partes, falta de diálogo, défice de solidariedade partidária 

com prejuízo para todos os munícipes do concelho de Góis. Que existe uma 

prevalência dos interesses pessoais sobre os interesses comunitários. Tecendo 

ainda, criticas à oposição por não apresentar projetos.  

Apesar do Sr. Presidente da Assembleia, previamente na introdução do assunto 

tentar justificar o lapso, não aceitamos que se apresente uma ata com várias 

imprecisões e gralhas das quais, como mero exemplo, porque o consideramos 

ofensivo, destacamos o facto da ata fazer referência ao Grupo Municipal dos 

Independentes por Góis como “a banda do GMCEIG”.” 

 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento aos presentes da 

correspondência remetida a este órgão desde a reunião de 28.04.2015 até à 

presente data, dando enfâse aos seguintes assuntos: 

a) Substituição do senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva na 

Comissão de Saúde da Assembleia Municipal, tendo sido proposto o senhor 

deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, proposta anuída por unanimidade.  
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b) Deu conhecimento das diligências tomadas pela Santa Casa da Misericórdia 

de Góis junto das entidades competentes relativamente ao possível 

encerramento do Centro Municipal de Ação Social desta IPSS. 

c) Missivas do senhor deputado Carlos Conceição Jesus referente às diligências 

tomadas por este órgão relativamente à sua ausência nas duas anteriores 

reuniões desta Assembleia Municipal. 

 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO- O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal iniciou este ponto propondo a atribuição 

de Voto de Pesar à Família do senhor Manuel Martins Santos, munícipe que ao 

longo da sua vida desempenhou funções de autarca neste órgão, bem como 

na freguesia de Colmeal, manifestando a total solidariedade e profundo pesar 

pela sua irreparável perda. O Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade.  

De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos 

senhores deputados para se pronunciarem. 

Usou da palavra o senhor deputado Carlos Conceição Jesus que questionou se 

a mesa da Assembleia Municipal tem competências para justificar as suas faltas, 

porquanto a não justificação determina a perda de mandato. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que de acordo com a 

legislação em vigor compete à mesa da Assembleia Municipal comunicar o 

sucedido, i.e, as faltas do Presidente de Junta de Freguesia à Assembleia de 

Freguesia da União de Freguesia de Cadafaz e Colmeal. 

Interveio a senhora deputada Maria do Céu Simões Alves que deu 

conhecimento de resíduos sólidos junto aos Penedos de Góis fruto de um 

projeto de investigação científica, tendo sido na altura comunicado esta 

situação à SEPNA e Câmara Municipal. Face ao exposto, questionou se a 

Câmara Municipal não pode intervir por forma a tornar mais célere a remoção 

dos detritos na citada zona. 

Usou da palavra o senhor Nuno Tavares Nascimento felicitando a Câmara 

Municipal na Pessoa da senhora Presidente pelo trabalho de excelência 

realizado na requalificação do soito junto à Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel, 

porquanto é visível, aos olhos de todos, o empenho da autarquia para que este 
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local seja ainda mais aprazível a todos quanto usufruem daquele espaço de 

lazer. 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho que iniciou 

a sua intervenção referindo ter vindo acompanhar as diretrizes tomadas 

relativamente à intenção e encerramento por parte da ARSC do Centro 

Municipal, pelo que cumpre a todos inverter a posição ora tomada por esta 

Administração Regional de Saúde. Referiu que a Comissão de Saúde desta 

Assembleia Municipal enveredou todos esforços possíveis para que o 

encerramento desta unidade não fosse uma realidade, porém referiu que se 

deve continuar a pugnar pelo funcionamento da mesma, pelos fatores que são 

do conhecimento de todos. 

Fez alusão à atitude tomada pela bancada do GMCEIG na última reunião 

deste órgão em que conscientemente se ausentou da sessão, tendo sido objeto 

de polémica para muitos, pelo que referiu que não se tratou de uma situação 

única vivida no país, porquanto outros municípios também já viveram situações 

semelhantes. 

Por último, congratulou-se pelo regresso às sessões desta Assembleia Municipal 

do senhor Carlos Conceição Jesus. 

Interveio o senhor deputado Victor Manuel Fonseca Duarte que iniciou a sua 

intervenção dando conhecimento de que a presença de médico na extensão 

de saúde da freguesia que preside irá ser uma realidade, sendo fruto do 

empenho de todos quanto trabalharam nesse sentido, pelo que lhe apraz 

mencionar que quando todos estão imbuídos do mesmo espírito, poderão vir a 

ser alcançados alguns resultados positivos. 

Fez alusão ao projeto que tem vindo a ser implementado relativamente às infra 

estruturas da Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel, estando presentemente 

concluída a primeira fase do mesmo, porém o caminho faz-se caminhando 

pelo que num futuro próximo teremos mais um cartão-de-visita concluído na 

freguesia de Alvares. Fez ainda referência aos trabalhos de limpeza florestal que 

a Câmara Municipal executou no último mês na freguesia que preside, facto 

que regista com apreço, esperando que estes venham a ter continuidade 
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sabendo que há outras freguesias em que esta necessidade é também uma 

realidade. 

Usou da palavra o senhor Graciano Antunes Rodrigues referindo que, tanto na 

qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Góis, como de munícipe, se 

associa a toda e qualquer forma de protesto que possa vir a ser feita junto das 

competentes entidades relativamente ao possível encerramento do Centro 

Municipal da Santa Casa da Misericórdia de Góis. Referiu, que como Presidente 

da Junta lamenta não ter sido convidado a participar em qualquer reunião que 

tenha sido realizada sobre este assunto, contudo disponibilizou-se a lutar nesta 

causa.  

Prevaleceu-se da oportunidade para agradecer publicamente à senhora 

Presidente da Câmara Municipal todos os trabalhos de limpeza que têm vindo a 

ser realizados na freguesia que preside. 

Usou da palavra o senhor José Carlos Rodrigues Garcia dando conhecimento 

da reunião promovida pela Associação empresarial de Vila Nova de Poiares, à 

qual se associaram os Presidentes de alguns municípios desta zona e 

empresários, cujo objeto desta foi o novo traçado do IP3, havendo fortes 

hipóteses deste ter ligação a norte de Coimbra. Referiu que a reunião foi 

promovida no sentido de enveredar esforços para que o governo equacione a 

hipótese deste traçado vir a contemplar a zona sul de Coimbra, por forma a 

servir o nosso concelho e outros limítrofes, possibilitando desta forma uma 

melhor acessibilidade aos mesmos. 

Fez alusão à inauguração Capela da Costeira, espaço Multiusos que em muito 

engrandecerá a freguesia de Vila Nova do Ceira e naturalmente o concelho de 

Góis. Referiu a necessidade de intervenção no Hospital Monteiro Bastos, assunto 

aqui já referido, pelo que reiterou o apelo de se tomar algumas diligências no 

sentido deste imóvel poder vir a ser objeto de recuperação e 

empreendedorismo. 

Mais referiu, que os trabalhos de intervenção nas Praias Fluviais que servem o 

concelho, nomeadamente as que foram galardoadas, na sua opinião 

deveriam ter sido efetivados há mais tempo, bem como os trabalhos de limpeza 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 
 

 8

das bermas na EN 2 entre Góis-Vila Nova do Ceira, bem com na estrada de 

Candosa. 

Usou da palavra o senhor deputado João Miguel Carvalho Mourão que iniciou 

a sua intervenção agradecendo a calorosa receção por parte da Assembleia 

Municipal na tomada de posse com deputado deste órgão, realçando que irá 

dar o seu melhor contributo para em prol de Góis e dos Goienses. 

Fez ainda referência aos galardões recentemente atribuídos às Praias Fluviais da 

Peneda/Pêgo Escuro em Góis e das Canaveias na freguesia de Vila Nova do 

Ceira, felicitando a Câmara Municipal por estas distinções as quais se devem 

sobretudo ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nesta área. 

Relativamente às políticas direcionadas para a juventude fez referência ao 

projeto “Educação Empreendedora nas Escolas”, numa promoção da CIM-RC 

sendo o objetivo incutir nos alunos algumas das competências-chave do 

empreendedorismo, projeto que teve oportunidade de acompanhar desde a 

sua génese nas escolas e que reputa de interessante, porquanto possibilita aos 

alunos do 3º ciclo o desenvolvimento e maturação de projetos 

empreendedores com valor para o território. Fez ainda referência que este 

projeto teve o seu término com a Empreende - Feira de Empreendedorismo e 

Inovação realizada no p.p. dia 20.06.15 no Município de Arganil.  

Interveio o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato que iniciou a sua 

intervenção congratulando-se com a presença do senhor Presidente da União 

de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, lembrando a este respeito que na 

anterior reunião foi dado conhecimento do teor da carta que o mesmo 

endereçou à mesma justificando a sua ausência, recordando que desde a 

última sessão deste órgão a Câmara Municipal em nada resolveu os problemas 

existentes, não conhecendo os problemas existentes aceita que o senhor queira 

guardar essas justificações para a sua assembleia de freguesia e executivo, 

porém entendemos que uma relação institucional entre uma união de 

freguesias e a Câmara Municipal é um assunto de particular importância que 

merece ser esclarecido e que deve ser chamado aqui à colação e deve ser 

aqui despoletado e com bom grado aceitaria a sua justificação, e, também 
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manifestar da parte do GMCEIG, total solidariedade para a colaboração, no 

que for possível, em algum problema existente. 

Continuou, mencionando a sua preocupação relativamente à intervenção do 

senhor Presidente da Assembleia Municipal, porquanto se prevaleceu do facto 

de ser Presidente deste órgão para fazer uma intervenção quando qualquer 

outro membro desta Assembleia Municipal não o poderia fazer,  tendo proferido 

algumas insinuações, que até pode aceitar como cidadão comum, agora 

essas insinuações de que existe uma prevalência dos interesses pessoais sob os 

interesses comunitários por parte de pessoas que têm cargos políticos em Góis, 

estas palavras proferidas  em plena Assembleia Municipal pelo Presidente desta 

deixa-o muito preocupado. O Presidente da Assembleia Municipal não pode 

proferir tais palavras e as coisas ficarem inconsequentes, pelo que tem 

obrigação de concretizar e até agora fazendo referência a um grande 

socialista “ o senhor tem a função de ser um fazedor de consensos” não lhe 

parecendo o caminho que o senhor Presidente quis tomar, esperando que essa 

afirmação não se fique por mais uma afirmação avulsa, o senhor tem que ser 

consequente sob pena de ter que desculpar todos os munícipes e titulares dos 

cargos políticos do nosso concelho por uma afirmação que roça o limite do 

insultuoso pelo que aguarda as devidas justificações. 

Prosseguiu, fazendo alusão ao encerramento do Centro Municipal “Rosa Maria”, 

que efetivamente foi realizada reunião de “emergência”, congratulando-se por 

em Alvares haver semanalmente médico sendo este facto um fator de 

encorajamento para o trabalho da Assembleia Municipal neste campo, para os 

elementos da Comissão e titulares de cargos políticos porquanto vale a pena 

lutar nesta matéria e estarmos todos imbuídos do mesmo espírito.  

Na época do ano em que estamos, o turismo é seguramente a nossa maior 

riqueza atual, a nossa maior capacidade de produzir mais-valias e alguma 

atividade económica com valor acrescentado. Congratulou-se pelos galardões 

atribuídos às Praias Fluviais aqui referidas, sendo a entrega destes consequência 

do trabalho efetuado pela Câmara Municipal, e do fruto de uma bênção que 

Deus nos deu por essa beleza natural que temos. Lembrou que a parte do 

turismo não se pode esgotar nos galardões e na área das praias fluviais, 
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realçando que também nesta área se tem que investir na União das Freguesias 

de Cadafaz e Colmeal. É igualmente é necessário manter a vila de Góis bonita, 

sendo que o Município tem de ter mais informação turística, capaz de incentivar 

a quem nos visita a ficar no concelho por mais dias, considerando que há muito 

trabalho a fazer nesse sentido, sendo uma matéria que carece de um outro 

olhar. Fez ainda alusão à manutenção e limpeza das margens do rio. Ainda na 

área do turismo,  continuou congratulou-se pelos procedimentos concursais de 

concessão do Parque Municipal de Campismo propriedade da Câmara 

Municipal e do Bar de Apoio à Praia Fluvial do Pêgo Escuro propriedade da 

Junta de Freguesia de Góis, congratulando-se pela forma como ambos os 

concursos foram efetuados naquilo que foram documentos afetos a todo o 

procedimento, congratulando-se ainda pelos vencedores de ambos os 

concursos, porquanto é a prova que a iniciativa privada de Góis está viva, no 

que concerne ao Parque de Campismo referiu que a empresa concecionária 

reúne todos os requisitos para uma boa gestão daquele espaço. No que 

concerne ao bar de apoio à praia Fluvial de Pêgo Escuro considerou que a 

família reside em Góis, e que esta é a prova que a iniciativa privada em Góis 

está viva portanto o desenvolvimento do concelho tem de passar por acarinhar 

a iniciativa privada, porque não podemos continuar a tirar do estado, 

realçando que temos que incentivar este tipo de investimentos, sendo que os 

investimentos destes dois equipamentos tanto por parte da Câmara Municipal 

como da Junta de Freguesia não têm que ter lucros, porém estes espaços têm 

de ser postos à disposição de pessoas que obviamente terão uma visão do 

privado é muito mais profícua na obtenção dos seus fins.  

Interveio o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia que iniciou a sua intervenção 

congratulando-se pela tomada de posse do senhor João Miguel Carvalho 

Mourão como deputado da Assembleia Municipal. 

De seguida, as Jornadas sobre a Ponte do Sotam e a Indústria do Papel, as 

IIas Jornadas da Família da CPCJ de Góis, as Marchas Populares, a III Feira de 

Produtos Tradicionais promovida pela Cooperativa de Vila Nova do Ceira, os 

galardões recentemente atribuídos às Praias Fluviais de Peneda/Pego Escuro e 

das Canaveias em Vila Nova do Ceira, a Requalificação da Capela do Mártir, e 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 
 

 11

ainda as concessões do bar da Praia Fluvial do Pégo Escuro e do Parque 

Municipal de Campismo. 

Relativamente ao Centro Municipal da Santa Casa da Misericórdia de Góis 

referiu ser há muito do conhecimento de todos as batalhas que têm vindo a ser 

travadas para que esta unidade não seja objeto de encerramento. 

No que concerne ao novo trajeto do IP3, referiu que na edição de hoje do 

Jornal de Notícias vem a notícia da intenção do governo para o novo traçado 

desta estrada, o qual não vai de encontro às necessidades verificadas no nosso 

concelho nem à tomada de posição aqui referenciada pelo senhor deputado 

José Carlos Garcia. 

Usou da palavra o senhor Carlos da Conceição Jesus referindo registar com 

agrado as palavras mencionadas pelo senhor deputado Pedro Agostinho. 

Fez alusão à atribuição de Voto de Pesar à família do senhor Manuel Martins 

Santos por entender que é justo merecedor desta singela homenagem, 

porquanto deu o seu melhor contributo, tanto como autarca, como ao nível do 

associativismo. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal proferiu algumas palavras 

dirigidas ao senhor Rui Rosa, munícipe presente nesta sessão porquanto foi mal 

interpretado na intervenção realizada em última sessão deste órgão quando 

usou da palavra seguidamente ao munícipe.  

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal, após saudação 

aos presentes, iniciou a sua intervenção dando conhecimento à senhora 

deputada Maria do Céu Simões Alves que o assunto por si exposto remonta ao 

ano de 2009, tendo a Câmara Municipal tido somente conhecimento em maio 

do presente ano através de comunicação da SEPNA, entidade a quem foi 

apresentada a referida queixa. No entanto, informou que irá dar indicações aos 

serviços de fiscalização para que se desloquem ao local e procedam ao 

levantamento de dados relativamente ao assunto em questão, a fim de a 

Câmara Municipal poder atuar dentro daquilo que são as suas competências 

nesta matéria. 

Relativamente ao Centro Municipal da Santa Casa da Misericórdia de Góis, 

explicou das diligências tomadas, bem como, do compromisso assumido pela 
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ARSC de que possivelmente esta unidade só encerraria após reunião com a 

Segurança Social, conforme combinado, porquanto tinha sido equacionada a 

hipótese de Segurança Social assegurar o pagamento das seis camas. Referiu 

que a Câmara Municipal fará tudo o que estiver ao alcance para contribuir 

para que o Centro Municipal continue em funcionamento a bem de todos 

quanto necessitam desta prestação de serviços. 

No que concerne à disponibilidade de médico para a extensão de saúde de 

Alvares é um facto que é uma realidade, porém o mesmo não se deslocará ao 

local sem que seja providenciado da mesma forma um enfermeiro e  um 

administrativo. 

Quanto ao Hospital Monteiro Bastos na freguesia de Vila Nova do Ceira, deu 

conhecimento da avaliação realizada ao imóvel a fim de ser encetado possível 

processo de negociação com a entidade proprietária do mesmo.  

Referiu ainda, que os trabalhos de limpeza realizados no âmbito da floresta são 

necessário, realçando que, há no entanto, muito trabalho ainda a realizar nesta 

área. 

Por último, fez referência os galardões recentemente atribuídos às Praias Fluviais 

aqui referenciadas, porquanto os mesmos se devem ao excelente investimento 

que a Câmara Municipal vem desenvolvendo nesta matéria. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

4. CONSTITUIÇÃO/ADESÃO À AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SERRA DA 

LOUSÃ-ASSOCIAÇÃO ADSL/ALTERAÇÃO À DELIBERAÇÃO DE 23.09.2014 - Foi 

presente a deliberação do Executivo de 26.05.2015, relativamente ao assunto 

em epígrafe.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a alteração da designação da Agência para o Desenvolvimento da 

Serra da Lousã, para, Agência para o Desenvolvimento da Serra da Lousã – 

Associação ADSL, bem como, substituir no artigo 1.º dos estatutos do termo 

“agência” pelo termo “associação”. Deliberou ainda, por unanimidade a 

adesão do Município à referida Agência. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. 
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5. ERSAR/PARECER RELATIVO AO TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, 

SANEAMENTO E RESÍDUOS PARA 2015 - Foi presente a deliberação do Executivo 

de 09.06.2015, relativa ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

6. PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE TÉCNICO SUPERIOR 

/LICENCIATURA EM ARQUITETURA/PROPOSTA DE ANULAÇÃO - Foi presente a 

deliberação do Executivo de 23.06.2015, relativamente ao assunto em epígrafe.  

Usou da palavra o senhor Líder de bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis que citou parte do teor do parecer jurídico relativa ao 

assunto em questão nomeadamente “daí que o princípio geral e direito 

fundamental de acesso à função pública não possa ser postergado, não 

podendo em circunstância alguma, fazer do concurso um simulacro” e “nesse 

caso o concurso, a provar-se que o mesmo é transparentem e se destinava a 

eventualmente favorecer um ou mais interessados, teria de ser considerado 

nulo”, obviamente não é este o caso em apreço”, confiando que não seja este 

o caso em apreço, não sendo normal vir a uma Assembleia Municipal a 

anulação de um concurso por se ter alterado as regras a meio deste, sendo a 

segunda vez que situações destas acontecem em procedimentos concursais na 

Câmara Municipal. Referiu que a posição tomada pela Câmara Municipal é a 

mais correta e honesta é efetivamente uma questão de transparência e a 

solução sugerida pelo jurista que emitiu o presente parecer de dispensar os 

candidatos que apresentaram a sua candidatura ao procedimento anterior  e 

desejarem concorrer, de apresentar nova documentação, aproveitando a já 

apresentada”, realçando estranhar  que estejamos perante mais uma correção 

após deliberação em sede da Assembleia Municipal. 

   

 

Interveio o senhor líder de bancada do PS referindo que o Grupo Municipal PS 

concorda com a presente proposta.  
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a anulação do procedimento concursal para recrutamento de Técnico 

Superior/Licenciatura em Arquitetura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. 

 

7. AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES - Foram presentes as deliberações do 

Executivo de 09.06.2015 e 23.06.2015, relativas à autorização para a abertura de 

procedimento concursal para recrutamento de trabalhadores. 

Usou da palavra o senhor líder de bancada do PS referindo que à semelhança 

dos anos anteriores a Câmara Municipal irá proporcionar aos alunos do 1º CEB 

um leque de atividades extra curriculares através da contratação de docentes 

para as atividades de enriquecimento curricular, lugares que foram 

devidamente acautelados no Mapa de Pessoal 2015, e cuja proposta ora 

apresentada está devidamente fundamentada, sendo que em ambas 

situações foram cumpridos os normativos legalmente impostos. 

O senhor líder de bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis referiu que o GCEIP não tem dúvidas da capacidade financeira, 

consubstanciando-se a despesa com o pessoal em cerca de 32%, sendo 

importante ter conhecimento se estes contratos estão incluídos no orçamento. 

A fim de se saber se irá ou não agravar os atuais 32% da receita total afeta à 

contratação de pessoal. Mais referiu que o Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis aceita e sendo uma questão relacionada com a 

gestão municipal, naturalmente que compete ao Executivo, e a quem tem o 

poder para governar decidir sobre o assunto em questão. Referiu que o 

Município está num lugar muito bem posicionado no ranking dos municípios 

com mais funcionários por cada 1000 habitantes, não se preocupando com o 

número de funcionários, residindo a sua preocupação em termos de 

produtividade dos mesmos, não querendo com as suas palavras dizer que os 

funcionários produzem, uma vez que essa é uma responsabilidade de quem os 

contratou e de quem os orienta, pelo que iremos estar com atenção porque 

efetivamente terá que existir um incremento no quadro de pessoal, terá que 
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haver de igual modo o correspondente incremento na prestação de serviços na 

defesa do interesse público.  

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal informou que 

apesar das Atividades de Enriquecimento Curricular não serem obrigatórias o 

Município de Góis vem assegurando as mesmas por forma a criar alguma 

empregabilidade no concelho de Góis. Referiu ainda, que os lugares e 

respetivas despesas remuneratórias foram devidamente acauteladas em Mapa 

de Pessoal e Orçamento 2015. Referiu estar solidária com as últimas palavras 

proferidas pelo senhor líder de bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis, tendo apresentado para o efeito as devidas 

explicações, nomeadamente a dificuldade que teve para que dois 

trabalhadores/colaboradores pudessem colmatar uma situação pontual no  fim 

de semana passado. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

autorizar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de cinco 

Técnicos Superiores para o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento 

Curriculares. Mais deliberou por unanimidade autorizar a abertura de 

procedimento concursal para recrutamento de um Técnico Superior - 

Licenciatura em Arquitetura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. 

 

8. AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO 

PRAZOS - Foram presentes as deliberações do Executivo de 09.06.2015 e 

23.06.2015, relativas ao assunto em epígrafe. 

Usou da palavra o senhor líder de bancada do GMCEIG referindo congratular-

se pela Câmara Municipal poder contrair empréstimo no valor de 500 mil euros 

para a beneficiação de vias no concelho, sugestão há muito do grupo que 

lidera, mas lamenta estar-se a contrair um empréstimo para obras de 

manutenção, porque se a manutenção da rede viária tivesse sido feita 

atempadamente muita desta obra não seria necessária de se fazer e a forma 

de pagamento do mesmo ser mais onerosa para os mandatos seguintes. 
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Usou da palavra o senhor líder de bancada do PS que se congratulou pela 

contratação do referido empréstimo, porquanto lhe parece o timing correto 

para a realização do mesmo, sendo o objeto deste há muito desejado, 

porquanto a beneficiação das estradas do concelho se trata de um assunto 

abordado em alguns projetos eleitorais. 

Usou da palavra o senhor Graciano Antunes, referindo que relativamente à 

contratação de empréstimos e à sua durabilidade, efetivamente, que é natural 

que os próximos executivos venham a ter que pagar juros destes, assim tal como 

os presentes executivos pagam juros de empréstimos contraídos sem ser no seu 

mandato. Referiu ainda, que a Junta de Freguesia fez um levantamento de 

algumas estradas que carecem de intervenção. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

autorizar a contratação de empréstimo e médio e longo prazos. Mais deliberou 

por unanimidade autorizar a assunção do respetivo compromisso plurianual. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. 

 

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 2014 - Foi presente a 

deliberação do Executivo de 09.06.2015, relativa ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a prestação de contas consolidadas relativa ao ano de 2014. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. 

 

10. RELATÓRIO E PARECER DO ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO LEGAL 

DE CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 2014 - Foi presente a deliberação do 

Executivo de 09.06.2015, relativa ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. 

 

11. REGULARIZAÇÃO DA PEDREIRA DO SOBRAL/PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CADAFAZ E 

COLMEAL - Foi presente a deliberação do Executivo de 23.06.2015, relativa ao 

assunto em epígrafe. 
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Usou da palavra o senhor deputado Carlos da Conceição Jesus que iniciou a 

sua intervenção agradecendo ao Executivo na Pessoa da senhora Presidente 

de Câmara a celeridade na posição tomada quanto ao assunto em discussão. 

Fez uma breve explanação relativamente ao presente pedido e o interesse da 

União de Freguesias em regularizar a pedreira de Sobral. 

O senhor deputado Miguel Luís Martins Alves Fortunato congratulou-se e felicitou 

a União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal por esta iniciativa que a seu 

tempo se pode traduzir numa mais-valia económica para a freguesia, 

reiterando as suas palavras no que concerne à extração de pedra no percurso 

do Vale do Ceira e naquilo que este recurso natural poderia eventualmente 

contribuir a riqueza económica do concelho. 

O senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que se trata de uma 

proposta importante, face à procura deste recurso natural que poderá ser uma 

alavanca para o desenvolvimento económico da freguesia e naturalmente o 

reacender de uma profissão que caiu em desuso no nosso território. 

O senhor deputado Amílcar José Barata Aleixo questionou sobre a entidade 

que irá explorar a pedreira, questão a que o senhor Presidente da União de 

Freguesias informou que será da responsabilidade desta autarquia. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta da Câmara Municipal, referente ao pedido de 

reconhecimento de interesse público municipal da Pedreira do Sobral, 

solicitado pela União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. 

 

12. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA - Foi presente a deliberação do 

Executivo de 09.06.2015, relativa ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

13. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA - O 

senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos senhores 
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deputados para se pronunciarem sobre o presente assunto, tendo o senhor 

deputado Miguel Luís Martins Alves Fortunato usado da palavra, tendo 

agradecido os documentos que lhe foram disponibilizados, fazendo referência 

ao volume de processos judiciais constante no documento em apreço. 

 

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 4,6,7,8,9,10,11. 

 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

a)Usou da palavra o senhor Prof. José Albuquerque Moreira Ângelo que teceu 

alguns considerandos relativamente à limpeza dos estradões na localidade de 

Ponte do Sótão, realçando o facto de que deve ser feita uma fiscalização por 

parte dos serviços municipais, porquanto alguns empresários do ramo florestal 

fazem trabalhos e depois não procedem à limpeza dos estradões. Congratulou-

se pela unanimidade da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal na 

aprovação do empréstimo para requalificação de algumas estradas 

municipais. Fez ainda alusão aos valores apresentados pela Câmara Municipal 

que apesar de ter menos recursos financeiros continua apoiar as Instituições do 

concelho permitindo que estas continuem a prestar serviços às populações 

mantendo os postos de trabalho. Por último, felicitou a senhora Presidente pelo 

trabalho que tem vindo a desenvolver em prol do concelho Góis, felicitações 

extensivas ao Executivo. 

Usou da palavra o senhor José Serra, que na qualidade de Provedor da Santa 

Casa da Misericórdia de Góis fez uma resenha daquilo que tem sido as 

diligências tomadas junto das Entidades competentes para manter o Centro 

Municipal em funcionamento. Apresentou a intenção da ARSC em encerrar 

estes serviços, tendo informado de alguns contatos que têm sido feitos no 

sentido de inverter essa mesma intenção. Deu ainda conhecimento de que 

apesar de todos os esforços realizados a ARSC comunicou a decisão de que 

seja dada alta a todos utentes que usufruem deste serviço, tendo sido vetado o 

acolhimento de mais utentes. Neste sentido, solicitou o apoio da Assembleia 
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Municipal e dos Goienses nesta causa que é de todos, a fim de se contornar a 

decisão tomada pela referida entidade. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal por motivos de saúde ausentou-se 

na sessão, ainda no uso da palavra do senhor Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de Góis, tendo os trabalhos sido conduzidos pela 1ª Secretária, Dina 

Marlene Bandeira Carvalho. 

Dada a palavra à senhora Presidente, referiu que desde a primeira hora que a 

Câmara Municipal tem estado a acompanhar todo este processo, tendo 

também para o efeito tomado as devidas diligências junto das competentes 

entidades, tendo explicado que a ARSC não está a cumprir com o que se 

comprometeu, lamentando esta situação, pelo que a Autarquia está disponível 

para continuar a pugnar pelo funcionamento do Centro Municipal, porquanto 

é conhecido por todos a necessidade deste serviço no apoio às populações. 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela 1ª Secretária declarada 

encerrada a sessão, pelas vinte horas e trinta minutos, da qual para constar se 

lavrou a presente ata que irá ser assinada pelo senhor Presidente e pelos 

Secretários.  

 

     O Presidente,_____________________________________ 
 
A Primeira Secretária,_____________________________ 
 
O Segundo Secretário,____________________________ 
 


